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HATÁROZAT 

 

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) 

nevében eljárva, a TÓSOKI PATIKA Betéti Társaság (székhelye: 8400 Ajka, Frankel Leó utca 16., 

adószáma: 27260795-2-19, cégjegyzékszáma: Cg. 19-06-503195, képviseletre jogosult: dr. Oláh 

Kinga, Burián András és Farkas Margit ügyvezetők, a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott kérelem 

alapján a 8400 Ajka, Frankel Leó utca 16. cím alatti Kígyó Gyógyszertár egyedi elnevezésű 

közforgalmú gyógyszertár telephelyeként működő, 8452 Halimba, Kossuth utca 38/A. cím alatti 

Kígyó Gyógyszertár Halimbai Fiókgyógyszertára elnevezésű fiókgyógyszertár  

 

működtetésének felfüggesztését 2022. február 01. napjától 

legfeljebb egy év időtartamra engedélyezem. 

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a gyógyszertár működési engedélye a létesítési engedéllyel 

egyidejűleg visszavonásra kerül, ha a működtető a gyógyszertár a működését egy éven belül nem 

kezdi meg. 

 

Az eljárás az ügyfélre róható költséggel nem járt. 

 

Jelen határozat ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 116. § (4) bekezdés d) pontja szerint közigazgatási eljárás keretében 

fellebbezésnek helye nincs, azonban a vitatott közigazgatási cselekmény közléstől számított 30 napon 

belül jogsérelemre hivatkozással, az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján a véglegessé vált döntés ellen 

közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. 13. 

§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint illetékes bíróságnak címezve, az OGYÉI-hez kell 

benyújtani. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

2022. január 13. napján ékezett kérelmében dr. Oláh Kinga ügyvezető személyi jogos gyógyszerész a 

TÓSOKI PATIKA Betéti Társaság képviseletében eljárva a 8400 Ajka, Frankel Leó utca 16. cím alatti 
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Kígyó Gyógyszertár egyedi elnevezésű közforgalmú gyógyszertár telephelyeként működő, 8452 

Halimba, Kossuth utca 38/A. cím alatti Kígyó Gyógyszertár Halimbai Fiókgyógyszertára elnevezésű 

fiókgyógyszertár működésének felfüggesztését kérelmezte hatóságomnál. Kérelmét vis maior helyzettel 

indokolta, nem tervezhető felmondás történt, és a működtető intézkedése ellenére nem tudta pótolni a 

gyógyszerészt. 

 

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 

gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban 

Gyftv.) 53/A. § (6) bekezdése szerint: 

 

53/A. § (6) Ha a gyógyszertár áthelyezése, átépítése vagy vis maior helyzet következtében a 

gyógyszertár működtetése átmenetileg ellehetetlenül, a működtető írásbeli kérelme alapján az 

egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyszertár működtetésének felfüggesztését engedélyezi 

legfeljebb 1 év időtartamra. A felfüggesztés kezdőnapját az egészségügyi államigazgatási szerv 

kérelemre visszamenőleges hatállyal, legkorábban a bejelentés napjával állapítja meg. A 

gyógyszertár működési engedélye a létesítési engedéllyel egyidejűleg visszavonásra kerül, ha a 

felfüggesztő döntésben megjelölt 1 éves határidőn belül a működtető a gyógyszertár a működését nem 

kezdi meg. 

 

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy a fiókgyógyszertár működtetése 

gyógyszerészi jelenlét hiánya miatt átmenetileg ellehetetlenül, így az Ügyfél kérelmének eleget téve a 

Gyftv. 53/A. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

Fentiekre tekintettel, a Gyftv 53/A. § (6) bekezdésében biztosított hatáskörben, az Országos 

Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § bd) 

pontjában foglalt kijelölés alapján eljárva, a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (4) bekezdés d) pontja zárja ki, míg a közigazgatási per 

indítására vonatkozó lehetőséget az Ákr. 114. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kelt Budapesten, 

 

 

 

 

 

 

 főigazgató-helyettes 

 országos tisztifőgyógyszerész 

 

 

 

 

 
A határozatról értesítést kapnak: 

1./ TÓSOKI PATIKA Betéti Társaság (27260795) 

2./ Magyar Gyógyszerészi Kamara (338169369) 

Tájékoztatásként: 

3./ Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közép-dunántúli Területi Hivatala (126411358) 

4./ Halimba Község Önkormányzata (243997957) 

5./ Irattár 
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